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Spotkanie dwóch    światów

PO ZBURZENIU ŚCIANY między kuchnią a pokojem 
z dwóch małych pomieszczeń powstało jedno duże. 
Spokojna kolorystyka, meble dobrane proporcjami  
do wielkości wnętrza, jednakowa podłoga sprawiają,  
że wydaje się ono jeszcze większe. Do stonowanego 
wystroju nieco ożywienia wprowadzają wzorzyste  
poduszki z dutchhouse.pl (z tego sklepu jest też dywan).
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W poszukiwaniu lepszego losu Dominika, lekarka, prze-
prowadziła się do Szwecji i podjęła tam pracę. Przeby-
wając długo w tym kraju, stała się tak zagorzałą zwo-

lenniczką skandynawskich aranżacji, że nie wyobrażała sobie życia 
w innych wnętrzach. Zmieniła jednak zdanie, gdy pod wpływem 
tęsknoty za rodziną i przyjaciółmi kupiła swoje polskie mieszkanie. 
W zabytkowej kamienicy w starej dzielnicy Warszawy każdy kąt 
przypominał o przeszłości. Uznała, że nie może tego zignorować, 
i poprosiła Annę Cierpisz-Kanię i Piotra Kanię z pracowni CK Kwa-
drat, by znaleźli sposób na nawiązanie do historii tego miejsca. 
Architekci przygotowali projekt modernizacji kawalerki, w którym 
połączyli nowoczesny, oszczędny minimalizm z elegancją dawne-
go stylu mieszczańskiego. Zestawienie prostych form z ozdobnymi 
przyniosło nieco zaskakujący, ale bardzo ciekawy efekt. Równie 
interesujące jest to, czego na pierwszy rzut oka nie widać, a miano-
wicie... schowki. Zaplanowano ich tu naprawdę dużo, ale są tak 
sprytnie poukrywane, że trzeba dobrze się postarać, by je wypa-
trzyć. Dzięki temu nie zagracają niewielkiej przestrzeni. 
Rozglądając się po wnętrzu, trudno uwierzyć, że całe mieszkanie 
ma zaledwie 33 metry kwadratowe. To między innymi efekt połą-
czenia małego pokoju z  kuchnią, co pozwoliło zyskać w  miarę 
przestronną strefę dzienną. W czasie modernizacji wyremonto- 
wano również łazienkę, naprawiono sypiące się ściany, zerwano 
zniszczony parkiet i  położono nowy. – Efekt mnie zaskoczył  
– mówi Dominika. – Nawet sobie nie wyobrażałam, że ciasne 
mieszkanie może być tak atrakcyjne i wygodne! 

Urządź 
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pierwsze 
mieszkanie

WIĘCEJ WNĘTRZ

ZNAJDZIESZ NA STRONIE

czterykaty.pl

TEKST I STYLIZACJA: Elżbieta Błasikiewicz  ZDJĘCIA: Michał Mutor 
PROJEKT WNĘTRZA: Anna Cierpisz-Kania i Piotr Kania/CK Kwadrat

W kawalerce Dominiki połączono 
z pozoru nieprzystające do siebie style. 
Okazało się, że funkcjonalna prostota  
może żyć w pełnej symbiozie 
z dekoracyjnością.

• W Warszawie, 33 m kw., 1 pokój

• Domownicy: Dominika

Spotkanie dwóch    światów

Podoba ci 
się ten styl? 

Zajrzyj 
na str. 46
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6 USTAWIONY CENTRALNIE STÓŁ widać już od drzwi 
wejściowych – jakby zapraszał gości do środka.  

Mebel w stylu Ludwika Filipa Dominika kupiła na aukcji 
internetowej. Rustykalne krzesła to prezent od jej mamy. 
Miały różne kolory, ale po oczyszczeniu i zabejcowaniu 
zyskały jednolity wygląd.  

7 ZGRABNA KONSOLKA pełni funkcję biurka.  
Zrobił ją na wymiar stolarz, wzorując jej wygięte  

nóżki na nogach stołu. Wykonał trzy takie mebelki – drugi 
stoi w przedpokoju, a trzeci w łazience.

8 KANAPA na cienkich metalowych nóżkach (firmy 
Beliani) wygląda bardzo lekko i wydaje się mniejsza,  

niż jest w rzeczywistości. Po rozłożeniu zamienia się w wy-
godne łóżko, Dominika ma więc gdzie przenocować gości.

1 ZABUDOWA KUCHENNA z płyty MDF, z gładkimi 
frontami otwieranymi na dotyk, wtapia się w tło. 

Dzięki temu nie dominuje ani nie rzuca się w oczy w otwartej 
przestrzeni dziennej. 

2 GÓRNE SZAFKI, sięgające sufitu, są znacznie wyższe  
od standardowych. Tym sposobem zyskano w niewiel-

kiej kuchni więcej cennego miejsca do przechowywania. 

3 DOBRE OŚWIETLENIE blatu roboczego zapewniają 
lampki halogenowe zainstalowane pod górnymi szafkami. 

Cały aneks oświetlają oprawy, które zamontowano w częściowo 
podwieszonym suficie.

4 OKAZAŁY KRYSZTAŁOWY ŻYRANDOL w pałacowym 
stylu (firmy Markslöjd) daje jasne, pięknie rozproszone 

światło. Jest też wytwornym akcentem w tym nowoczesnym 
wnętrzu. 

5 BOGATO ZDOBIONA ROZETA i listwy sztukateryjne  
na suficie to kolejne eleganckie elementy wystroju, 

nawiązujące do zabytkowego charakteru budynku. 

Pokój 
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R z u t  o k a  n a  p l a n

33 m2

MEBLE ROBIONE NA WYMIAR POZWALAJĄ 
LEPIEJ WYKORZYSTAĆ PRZESTRZEŃ  
W MAŁYM MIESZKANIU.
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1 ANEKS SYPIALNY urządzono 
w istniejącej już wnęce. W ten 

sposób gospodyni zyskała w miarę 
odizolowane od reszty wnętrza miejsce 
do spania.

2 MATERAC leży na wysokim 
podeście z laminowanej płyty 

meblowej. To jednocześnie bardzo 
pojemny schowek – żeby się do niego 
dostać, trzeba postawić materac i unieść 
klapę, Dominika trzyma więc w nim 
rzadko używane rzeczy oraz sezonową 
odzież.  

3 Z PRZODU PODESTU zrobiono 
zamykane drzwiczkami szafki.  

To znakomite miejsce na pościel i zapa- 
sowe koce.

4 PODEST jest dość wysoki  
– ma 70 cm. Prowadzą na niego 

wygodne szerokie stopnie zrobione z tego 
samego materiału co reszta konstrukcji. 

1

2



43

cz
te

ry
ka

ty
.p

l

3

4

MINISYPIALNIA OTWARTA NA RESZTĘ WNĘTRZA
DYSCYPLINUJE DO UTRZYMYWANIA W NIEJ 
PORZĄDKU. TRZEBA WIĘC PRZEWIDZIEĆ  
ŁATWO DOSTĘPNE MIEJSCE NA POŚCIEL.
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POJEMNE SCHOWKI W PRZEDPOKOJU  
I W PODEŚCIE POZWOLIŁY ZREZYGNOWAĆ  
Z MASYWNYCH SZAF, KTÓRE MOGŁYBY  
PRZYTŁOCZYĆ MIESZKANIE.

4

1 W ŁAZIENCE jest tylko to, co niezbędne, dzięki czemu 
nie wydaje się mała. Optycznie powiększają ją też jasne 

kolory oraz pasy na kafelkach, które „rozpychają” ściany.  

2 SZKLANY PARAWAN NAWANNOWY (oba sprzęty firmy 
Koło) pozwala brać natrysk w wygodnej, stojącej pozycji. 

Dla pełnego komfortu oprócz zwykłej rączki prysznicowej zain-
stalowano deszczownicę (Grohe). 

3 KONSOLKA, na której stoi umywalka (Kludi),  
to właśnie jeden z mebelków „trojaczków” zrobionych 

przez stolarza. Stylem pasuje do kryształowego żyrandola 
(Markslöjd).

4 JEDNA Z SZAF W PRZEDPOKOJU służy jako schowek 
gospodarczy – bez problemu mieści się tu pralka,  

odkurzacz, mopy, kosz na brudną bieliznę i środki czystości, 
a nawet ręczniki i pościel. Po zamknięciu drzwi wygląda  
jak biała ściana.

5 ŻADNE MIEJSCE NIE MOŻE SIĘ ZMARNOWAĆ!  
Przy wąskiej ścianie w przedpokoju stoi regał  

na książki. Jest dość płytki, nie przeszkadza więc w otwie- 
raniu drzwi do szafy.  


